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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปรียบเทียบการบริหารระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา ผ่านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยจ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน และจ�าแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ�านวน 201 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F

 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

ผลการเปรยีบเทยีบการบรหิารระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาโดยวเิคราะห์จากความคิดเหน็ของกลุ่มตวัอย่างทีจ่�าแนก

ตามต�าแหน่งต�าแหน่งและจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า การบริหารระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่กลุ่มตัวอย่างที่จ�าแนกตาม

ประสบการณ์เห็นว่าการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส�าหรับ ข้อเสนอ

แนะในการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่าควรน�าผลการประเมินมาปรับปรุง ควรมี

การวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดด้อยท่ีจะต้องปรับปรุงรวมทั้งค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามี

ส่วนร่วม เพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ค�าส�าคัญ: การบริหารระบบประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract
 This research aimed to study and compare the administration of internal quality assurance system 

of Phrapariyatidhamma Schools, Division of General Education Group 9, Northeast of Thailand through  

the respondent’s position, work experience and school size and to investigate the guidelines for the  

administration of internal quality assurance system of the school. The sample of the study, obtained by 

means of a stratified random sampling method, included 201 administrators and teachers working in  

Phrapariyatidhamma Schools, Division of General Education Group 9. The research instrument was a  

five-point rating survey questionnaire which yielded the reliability of .98.  Data collected were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
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 The research finding showed that the overall and individual aspects of the administration of internal 

quality assurance system were found to be at a higher level. The comparison of the administration of  

internal quality assurance system of the school through the respondent’s position and school size was found 

to be statistically significant at level .05 while that of work experience was not found to be statistically 

significant. The respondents suggested that the results of evaluation be applied to improve the  

administration of internal quality assurance system including strengths and weaknesses and their causes 

should be pondered in order to seek for the solutions. The involved bodies should be allowed to participate 

in the school development.

Keywords: Administration of Quality Assurance System, Phrapariyatidhamma Schools, Division of General 

   Education Group 9, Northeast of Thailand

บทน�า

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษา

ทีม่คีณุภาพเพือ่ให้ศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวัคนได้รบัการพฒันา

อย่างเต็มที่ท�าให้เป็นคนท่ีรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหา  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ

ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถด�ารงชีวิต

อยูใ่นสงัคมได้อย่างสงบสขุ ซึง่การพฒันาคณุภาพการศกึษา 

(Educational Quality Development) จึงเป็นกลไก

ส� าคัญประการหนึ่ งที่ จะยกระดับคุณภาพของคน  

การด�าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต ้อง 

ด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจ (Assure) 

ได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานตามที่ก�าหนด ผู ้ส�าเร็จการศึกษามีความรู ้ 

ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามที่

หลักสูตรก�าหนด และตามที่สังคมต้องการการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มีการก�าหนดบทบัญญัติในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงโดยหลักการสากลถือว่า

การประกันคุณภาพเป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องด�าเนินการควบคู่

ไปกับการจัดการศึกษา (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน 2547)

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

พบว่า สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ของการจัดการศึกษาโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีประเด็นท่ีต้องได้รับ

การพัฒนาที่ส�าคัญอยู่หลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการศึกษา ท่ียังไม่เป็นที่

ยอมรับจากสังคมในวงกว้าง ความไม่ชัดเจนในอัตลักษณ์

ของการจดัการศึกษาทีส่อดคล้องกบัการบรบิททีค่วรจะเป็น

อย่างแท้จริง ประสิทธิภาพของระบบการด�าเนินการ 

ด้านการบริหารการจัดการ และการจัดการศึกษาท่ียัง 

ไม่มีทิศทางการพัฒนา (กองพุทธศาสนศึกษา 2553) ยังมี

ปัญหาส�าคัญอีกหลายด้าน กล่าวคือด้านบุคลากรพบว่า  

ยังขาดแคลนครูที่มีวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มี

บุคลากรประจ�า ครูผู้สอนเป็นครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว  

ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนบุคลากรผู ้สอนบ่อยครั้ง  

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานต�่า ด้านอุปกรณ์การเรียน 

การสอนยงัขาดแคลนเป็นจ�านวนมาก ไม่ได้รบัการสนบัสนนุ

เท่าทีค่วรโดยเฉพาะสมดุหนงัสือ วสัดคุรภัุณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้

ส�าหรบันกัเรยีนยงัไม่เพยีงพอ ด้านอาคารสถานทีม่โีรงเรยีน

ประมาณครึ่งหน่ึงไม่มีอาคารเรียนเป็นของตัวเอง รวมท้ัง

ปัญหาด้านการบรหิารงานของโรงเรยีนยงัไม่มปีระสิทธภิาพ

เท่าที่ควร งบประมาณที่รัฐบาลจ่ายไม่เพียงพอต่อการ

บรหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม (วรรณธรรม กาญจนสวุรรณ 

และพระมหาสุทิตย์ อาภากโร 2542) อีกทั้งยังไม่มีระบบ

การนิเทศติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียนที่มี

มาตรฐานพอที่จะเป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันนโยบาย 

สู ่การปฏิบัติ ผู ้บริหารสถานศึกษาไม่ให ้ความส�าคัญ 

กบัการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

และกลุ่มสถานศึกษาในทุกภูมิภาคยังไม่มีบทบาทส�าคัญ 

ในการพัฒนาและประเมินคุณภาพภายใน โดยน�าผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษา (กองพุทธศาสนศึกษา 2553)

 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวได้

สะท้อนให้เหน็ว่า การจดัการศกึษาทัง้ด้านบคุลากร อปุกรณ์

การเรียนการสอน อาคารสถานที่ และการบริหารงาน 
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ด้านต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ในปัจจุบัน เกิดจากระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา เนือ่งจากระบบการประกนัคณุภาพภายในของ

สถานศกึษาถอืเป็นส่วนหนึง่ทีม่คีวามสมัพนัธ์และผสมผสาน

กับการด�าเนินการจัดการศึกษาตามปกติของโรงเรียน  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ

 ศึกษาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด และ

นอกจากนี้ยังได้แนวทางข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายใน เพือ่เป็นข้อมลูทีจ่ะน�าไป

ใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

ให้เหมาะสมกับนโยบาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างานและขนาด

ของโรงเรียน

 3. เพื่อศึกษาแนวทางข้อเสนอแนะการบริหาร

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน 

พระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา กลุม่ที ่9 ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ บคุลากรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีจ�านวน 437 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ที ่9 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ที่ได้มาจากกลุ่มประชากรโดยใช้ตารางค�านวณขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างของ Krejcie and Morgan ( Krejcie and Morgan 

1970) อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2552) ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 201 คน จากนั้นน�าไปเทียบสัดส่วนของ

ประชากรโดยสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่

 1. ต�าแหน่ง ได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครปูฏิบตัิ

การสอน  

 2. ประสบการณ์ในการท�างาน ได้แก่ ต�่ากว่า 5 

ปีและตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

 3. ขนาดของสถานศึกษา ได ้แก ่ โรงเรียน 

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่  

 ตวัแปรตาม ได้แก่ ขัน้ตอนการด�าเนนิการประกนั

คุณภาพภายใน (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน 

 2. การด�าเนินการตามแผน 

 3. การตรวจสอบประเมินผล 

 4. การน�าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม

ระดับคิดความเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ จ�านวน 50 ข้อ มีค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t  

การทดสอบ F แล้วแปลผลค่าเฉล่ียโดยเทียบกับเกณฑ์ 

ทีก่�าหนด และวเิคราะห์ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ๆ

โดยน�าเนื้อหาที่มีความซ�้ากันหรือคล้ายกันมาประมวลผล

สรุปเป็นประเด็นส�าคัญ

สรุปผลการวิจัย

 1. การบรหิารระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

กลุ ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ

มากทกุด้านโดยเรยีงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า 

ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการน�าผลมาประเมิน

มาปรับปรุง ด้านการด�าเนินการตามแผน และด้านการ 

ตรวจสอบประเมินผลอยู่ในระดับมาก
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหาร 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน 

พระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา กลุม่ที ่9 ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ บุคลากรใน

สถานศึกษาทุกคนรับทราบข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในรอบสอง และสถานศึกษามีการก�าหนดวิสัย

ทัศน์และพันธกิจเพื่อการเตรียมการจัดท�าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามล�าดับ

 การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการด�าเนินการ 

ตามแผนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

สถานศึกษาส่งเสริมการท�างานเป็นทีม รองลงมาคือ สถาน

ศกึษาปรบัปรงุแก้ไข การปฏบิตังิานตามแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และสถานศึกษามีการด�าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีโดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนตาม

ล�าดับ

 การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการตรวจสอบ

ประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

สถานศึกษาจัดท�าเครื่องมือประเมินตนเองโดยบุคลากร 

ทกุคนมส่ีวนร่วมและสถานศกึษามกีารจดัเกบ็รวบรวมข้อมลู

เกี่ยวกับการด�าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาได้

อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ สถานศึกษาก�าหนดระยะเวลา

และจัดท�าปฏิทินก�าหนดการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

อย่างชัดเจน และสถานศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย

และสถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดท�า 

เครือ่งมอื ตลอดจนเกณฑ์การประเมนิคณุภาพการศกึษาไว้

อย่างชัดเจนเหมาะสมตามล�าดับ

 การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

กลุ ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการน�าผลมา

ประเมินมาปรับปรุงโดยรวมอยู ่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการน�าผลประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษามา

พัฒนาและปรับปรุงงานเสมอและสถานศึกษามีการน�า

ข้อมลูสารสนเทศไปใช้ในการจดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปี

ต่อไป รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดท�าระบบสารสนเทศ 

เพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษาทีเ่ป็นปัจจบุนั และสถาน

ศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ารายงานคุณภาพ

ประจ�าปีและสถานศึกษามกีารน�าเสนอรายงานการประเมนิ

ตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถาน

ศึกษาตามล�าดับ

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  2.1 การบรหิารระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.2 การบรหิารระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

กลุ่มที ่9 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จ�าแนกตามประสบการณ์

การท�างานพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  2.3 การบรหิารระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

กลุ ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�าแนกขนาดของ

โรงเรียนพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. แนวทางข้อเสนอแนะการบรหิารระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา มีดังนี้

  3.1 ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน สถาน

ศึกษาจะต้องมีการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะท�างาน

ให้ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะต้องมีการ

ก�าหนดเป้าหมายแนวทางการด�าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน 

ระยะเวลาและทรัพยากรที่จะต้องใช้ และจัดท�าแผนปฏิบัติ

การประจ�าปีที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ 

ต่าง ๆ  มกีารก�าหนดโครงการกจิกรรมทีส่อดรบักบัวสิยัทศัน์ 

พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาที่ก�าหนด และบุคลากร

ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน

  3.2  ด้านการด�าเนนิการตามแผน สถานศกึษา

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันด�าเนินการตามแผนท่ี
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ก�าหนดไว้ โดยในระหว่างการด�าเนินงานต้องมีการเรียนรู้

เพิม่เตมิตลอดเวลาและควรมุง่เน้นประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบั

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท�างานอย่างมีความสุข 

จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก�ากับติดตาม 

ทั้งระดับบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุ้นและ

ส่งเสริมให้มีการด�าเนินงานตามแผน

  3.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล ผู้ที่น่าจะ

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการ

ศึกษาควรมาจากหลายฝ่ายได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา  

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถาน

ศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ให้ท�าหน้าที่ โดยมีการก�าหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ

ประเมินที่ชัดเจน โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบจัดท�าปฏิทิน 

การด�าเนินงาน จัดท�าโครงสร้างคณะกรรมการ มีการ

ประเมินในทุกระยะ มีการสรุปผลการประเมินรายงานผล

การประเมนิและมกีารน�าข้อมลูผลการประเมนิทีไ่ด้มาจดัท�า

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการด�าเนินงานครั้งต่อไป

  3.4 ด้านการน�าผลการประเมินมาปรับปรุง 

การน�าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อน�าไปใช้ในภาคเรียน

หรือปีการศึกษาต่อไป ควรมีการวิเคราะห์หาจุดเด่นและ 

จดุทีจ่ะต้องปรบัปรงุของสถานศกึษาหาสาเหตแุละแนวทาง

แก้ไข โดยให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วม เพือ่น�าไป

พัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการ

วเิคราะห์จดุเด่นหรอืจดุทีจ่ะต้องปรบัปรงุสามารถท�าได้โดย

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  

ผลต่างที่เกิดขึ้นจะสะท้อนสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง เมื่อทราบจุดท่ีต้องปรับปรุงของสถานศึกษาแล้ว 

จะต้องน�ามาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปรับปรุง

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาการบริหารระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษากลุ ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่ส�าคัญน�า

มาอภิปลายผลดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลการบริหารระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามญัศกึษา กลุม่ที ่9 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

  1.1 ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานพบว่า 

การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ

เนื่องมาจากสถานศึกษามีประสบการณ์ในการวางแผน

ปฏิบตังิานเพือ่ด�าเนนิการประกนัคุณภาพภายในเพือ่รองรบั

การประเมินภายนอกในรอบแรกที่ผ่านมา รวมทั้งสถาน

ศึกษาทกุแห่งมคีวามตระหนกัถงึความส�าคัญในการวางแผน

พฒันาการพฒันาให้สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ นรินัดร์ 

นันทะศรี (2550) พบว่า การด�าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู ่ใน 

ระดับมาก 

  1.2 ด้านการด�าเนินการตามแผน พบว่า  

การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ ่มที่ 9  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี 

เนื่องจากสถานศึกษาได้มีการวางแผนเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญช่วย อุปรีที 

(2552) พบว่าสภาพการด�าเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  1.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล พบว่า  

การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ ่มที่ 9  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี

เนื่องจากสถานศึกษาได้ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ

สถานศกึษาทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตแิละ

มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ตามบริบท

ของสถานศึกษาแต่ละแห่งซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา 

ของสุชาติ กิตติโกสินท์ (2548) พบว่า สภาพการมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

  1.4 ด้านการน�าผลการประเมินมาปรับปรุง 

พบว่า การบรหิารระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี

เนื่องจากคณะกรรมการที่เข้ามาประเมิน จะมีข้อเสนอแนะ

ให้สถานศึกษาได้น�าไปพัฒนาปรับปรุง อีกทั้งผลของการ

ประเมินแต่ละสถานศึกษาน้ันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้จึง

ท�าให้แต่ละฝ่ายได้น�ามาร่วมกันวิเคราะห์และทบทวน

คุณภาพเพื่อหาจุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อน�ามาวางแผน



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 11(1): ม.ค-มิ.ย. 255960

พฒันาต่อไป ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ปราณ ีชยัยนัต์ 

(2548) พบว่า โดยภาพรวมมกีารด�าเนนิการอยูใ่นระดบัมาก

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  2.1 การบรหิารระบบประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันทาง สถิติที่ระดับ 

นัยส�าคัญ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทบาทหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ

นคร ผ่านแสนเสาร์ (2550) ได้ศึกษา เรื่องสภาพการ 

ด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 จ�าแนก

ตามต�าแหน่งมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05

  2.2 การบรหิารระบบประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�าแนกประสบการณ์

การท�างานพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากการด�าเนินงานประกันคุณภาพได้ถูก

ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถานศึกษา 

ทุกแห่งต้องด�าเนินการประกันคุณภาพ จึงท�าให้บุคลากรมี

ความพร้อมในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับ 

ผลการวจิยัของ ปรยีา ชโูชต ิ(2544) ได้ท�าการวจิยัการศกึษา

สภาพการด�าเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 7 สังกัดกรม

สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามประสบการณ ์

มีระดับการด�าเนินงานในทุกด้านไม่แตกต่างกัน

  2.3 การบรหิารระบบประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�าแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันทาง 

สถติทิีร่ะดบันยัส�าคญั .05 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสถานศกึษา

บางแห่งยังขาดการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังโดยการเตรียม

ข้อมูลสารสนเทศ หลักฐานร่องรอย เอกสารอ้างอิง ในการ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

กาญจนา นิยมนา (2547) ท่ีพบว่าสภาพการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรี เขต 2 จ�าแนก

ตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

 1. โรงเรียนควรจัดระบบบริหารจัดการโดยให้

บุคลากรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

 2. โรงเรียนควรพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 

พื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

 3. โรงเรยีนควรสร้างความตระหนกัถงึคณุค่าของ

การประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรและส่งเสริมการ

ท�างานเป็นทีม

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

 2. ควรศกึษาการมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิารคณะครู

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 3. ควรศึกษาการบริหารระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมในเขตพืน้ที่

อื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ด ้วยความ

อนุ เคราะห ์และค�าชี้ แนะที่มีคุณค ่าของบุคคลและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ซ่ึงไม่อาจน�ามากล่าวได้

ทั้งหมด ผู ้มีพระคุณที่ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง  

คือ อาจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยได้

เอาใจใส่ ตรวจสอบ แก้ไข งานวิจัย เพื่อให้สมบูรณ์ 

ทุกขั้นตอนมากที่สุด ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู ้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

กลุ่มที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความร่วมมือและ

อ�านวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

ท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
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เอกสารอ้างอิง
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 2542.

สุชาติ  กิตติโกสินท์.  การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 

 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะ 

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ี

 เขต 1.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2548.
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